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 الشعب الفلسطيني  إلى باحثي مركز الدراسات اللبنانية من تضامن   رسالةالموضوع: 
 

 <  19/5/2021>بيروت وعمان، بتاريخ  

 

كذلك  و  ،االرث التاريخي، وحرمانهم من  فلسطينفي    همالسكان العرب من ممتلكات  بتجريدألكثر من سبعة عقود، قامت إسرائيل  

ب عقامت  العرق  أحادية  دولة  وتوسيع  لبناء  المجال  إلفساح  مسروقة تهجيرهم  أرض  "الترحيل"  لى  فكرة  إن  مفهوم    وهي   -. 

 .التطهير العرقي ألجزاء كبيرة من البالد قع؛تعني في الوا -في الفكر الصهيوني السائد  أساسي جدا  
 

عمليات   ضاعفوت،  ت المتزايدةاالعتقاالوشهداء  ال  ازدياد أعدادعلى الرغم من أن الشعب الفلسطيني لم يقف صامتا  في وجه  و

حي ما حدث في  ظل صامتا  في ظل هذه الظروف. و، واتساع نطاق عمليات الهدم، إال أن المجتمع الدولي  الممتلكات  مصادرة

حواجز ال   من خالل بناءالشعب الفلسطيني    يواجهه الشعب الفلسطيني من إهانة. وبعد تقسيم  نموذج مصغر لما هو  الشيخ جراح  

، نهج لحقوق اإلنسان األساسيةمضد اإلنكار الم  الشعب  قد نهض اليوم  فقدما ،    26فاعها إلى  يصل ارت التي  جدران  السوار واألو

 . سالم وأمن في وطنه بالعيش اإلنسان بحق بما في ذلك 

 

 ا  ، انتهاكة لدى المسلميندسمن األشهر المقاالعتداء الوحشي على المصلين في الحرم الشريف خالل شهر رمضان، وهو  يمثل  

والقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان  ا  خطير  حياة وكرامة وحقوق    تجاه  يمارسها االحتالل والتهديدات التي  ي عتبر  . وللعادات 

انتهاكا  لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم    -المسيحيين والمسلمين على حد سواء    -الفلسطينيين  

 .المتحدة واتفاقيات جنيف

 

جديد  الجيل  ال  بحيث أصبح.  ل إسرائيلب  الستخدام العشوائي للقوة من ق  امدني في غزة نتيجة    300حتى اآلن أكثر من    استشهد د  لق

 ه ديمنه يز  يعانيهذا الشعور بالغضب والعجز والظلم الذي  والكراهية،  حيث أن  و.  مثل جيل األمس  تمزقيعاني من الصدمة وال

.  الكراهية تولد كراهية، والصالبة تولد صالبةو: "الرجال، يجب أن يروا أن القوة تولد قوة،  قال مارتن لوثر كينغ جونيور.  قوة

 ."لقطع سلسلة الكراهية وسلسلة الشرلعالم ما يكفي من الحس واألخالق يجب أن يكون لدى او

 

 عن معاناة الفلسطينيين؟  نظرهإلى متى سيغض العالم 

 

وقد  أكثر من قرن على وصول المهاجرين الصهاينة األوائل إلى ساحل البحر األبيض المتوسط لفلسطين التاريخية.  مضى  لقد  

ومضى   النكبة  على  سنة  وسبعون  على    54ثالثة  مديرالنكسةسنة  كلمات  وبحسب  ح   منظمة  .  ليست    :ادي لإجي  ا بتسيلم  "هذه 

 فصل عنصري بين النهر والبحر". يه ، بلاحتاللوديمقراطية 

 

لزمنا بالتحدث بحزم وصراحة ضد استبداد وعنف سياسات إن التزامنا بالعدالة والحرية والكرامة في مركز الدراسات اللبنانية ي  

ت  لعيش بكرامة وسالم وامن. لقد حان الوقلدعم حق الفلسطينيين في كل مكان  ون نادي إلى  إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني و

قطرتضامن  نل عن  بعيدا   أ  سويا   اإلدانالخطابات  والمكتوبة.    اتو  بأن  والشفوية  المقاطعة  ن نادي  حركة  العالم  وسحب  يدعم 

في  كانوا  سواء حول هذا الموضوع  أصوات الفلسطينيين    توجيهمن الضروري أيضا   و. (BDS)  االستثمارات وفرض العقوبات

 .تالشتا أو في  الفلسطينية األراضي المحتلة

 

إلجراء بحث محايد    1984في الجامعة اللبنانية األمريكية هو مؤسسة أكاديمية مستقلة تأسست عام    مركز الدراسات اللبنانية

ي   ومناصرة  ومتوازن  والتعليم  الالجئين  حقوق  على  اللبنانية    عمل يواإلعاقة.  ذوي  ركز  الدراسات  مظلة  مركز  مركز  تحت 

  خ في جامعة كامبريدج، والجامعة اللبنانية األمريكية، وقسم التاريجامعة أوكسفورد  /كلية سانت أنتوني  فيالشرق األوسط  

 . في بيروت 
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